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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public 

județean de transport persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Referatul de aprobare nr. 33424/2022 - A din 27.12.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul de specialitate nr. 33472/2022 - S din 27.12.2022 al Autorităţii Judeţene de 
Transport – Direcţia Investiţii şi Servicii Publice; 

- Avizul nr. 33602/2022-W din 28.12.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 33682/2022-C din 28.12.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu: 
- prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 
feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi nr.1107/70 
ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.(1) lit.b), art.8 alin.(3) lit.i), art.9 alin.(1) lit.a), art.29 din Legea 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(6) lit.g), art.16 alin.(1), art.17 alin.(1) lit.b) și lit.h), alin.(2), 
art.20 alin.(6), art.21 alin.(8), art.24 alin.(1), art.37 alin.(9) din Legea nr.92/2007 a serviciilor 
publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.980/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite 
prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. q) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1(1) Pentru asigurarea continuității serviciului public de transport județean, prin 

curse regulate, în județul Ialomița, se aprobă prelungirea Programului de transport public 
județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița nr.79/2012, cu modificările şi completările ulterioare, până la 
data începerii prestării serviciului public în baza contractelor de delegare a gestiunii, 
atribuite pentru noul program de transport public, unor operatori de transport în cadrul unei 
proceduri de achiziție publică conform prevederilor legale, dar nu mai târziu de data de 
30.06.2023. 

 
 (2) În condițiile alineatului (1), se aprobă prelungirea valabilității licențelor de traseu 
eliberate de Consiliul Județean Ialomița. 
 

Art.2 Se aprobă încheierea unor acte adiționale care constituie acord formal de 
prelungire a valabilității contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița, a căror valabilitate expiră la 
data de 31.12.2022, până la data începerii prestării serviciului public în baza contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport județean, atribuite pentru noul program 
de transport public, unor operatori de transport, în cadrul unei proceduri de achiziție publică 
conform prevederilor legale, dar nu mai mult de data de 30.06.2023. 
 

 Art.3(1) Pentru loturile atribuite în urma finalizării licitației publice din anul 2022, 
Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.79/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prelungește până la finalizarea perioadei de mobilizare efectuată 
de noul operator de transport, specificată în contractul de delegare a gestiunii. 

(2) La finalizarea perioadei de mobilizare operatorul de transport va începe prestarea 
serviciului public în baza contractului de delegare a gestiunii, încheiat în anul 2022. 

 
 Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Judeţului 

Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea 
Judeţeană de Transport şi, spre ştiinţă, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, Autorităţii 
Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 2 și Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița – 
Serviciul Rutier, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea 
”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
             PREŞEDINTE,  

                                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                      MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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